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Hvad vil vi?
Hvordan når vi derhen?
Hvem gør hvad?
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”Arbejdsmiljø og Sikkerhed skal være et fyrtårn i projektet – vi har brug for
det gode image det kan skabe for projektet”

” Vi tager vores ansvar alvorligt – man skal selvfølgelig hverken blive nedslidt
eller kommer alvorligt til skade under opførelsen af DNU”

”Vi tror på at et godt samarbejde og et højt sikkerhedsniveau
også smitter positivt af på byggekvalitet og færdiggørelse

til tiden – og dermed på projektets økonomi”

Et ønske om at gøre en forskel

en række supplerende bygherrekrav



Bygherres rolle, vision og politik
Bygherre skal på et meget tidligt tidspunkt gøre sig klart, hvad
sikkerhed betyder for projektet
Bygherre skal (i samarbejde med rådgiver) overveje mål og midler
på arbejdsmiljøområdet

På DNU formulerede bygherre med kyndig rådgivning fra sine
rådgivere en arbejdsmiljøpolitik med konkrete mål – disse er
justeret undervejs – senest på udbud af Forum

Der skal allokeres midler til sikkerhedsarbejdet !!!



Arbejdsmiljømål
1. Det er målet at unødvendige belastninger og ulykkesrisici

systematisk forebygges i projekteringsfasen

2. Det er målet at undgå alvorlige arbejdsulykker (ulykker med
personskader). Ulykkesfrekvensen for DNU- projektet som
helhed må højst udgøre halvdelen af branchens gennemsnit
(DA´s årsmiddel)

3. Det er målet at undgå at der konstateres alvorlige fejl og
mangler i de sikkerhedsrunderinger som foretages af
bygherrens arbejdsmiljøkoordinator (røde felter i
Mønsterarbejds-pladsen)

4. Det er målet at Arbejdstilsynets inspektioner ikke afslører
væsentlige fejl og mangler (udløser strakspåbud eller forbud)

5. Det er målet at der etableres et beredskab, som sikrer en
hurtigt og effektiv indsats i tilfælde af arbejdsulykker og brand

Hvis vi gør som vi plejer – får vi de resultater vi plejer!

Og det er ikke godt nok!



Klare roller og entydigt ansvar

Bygherre og rådgiver har brugt tid før projekteringsfasen på
at definere roller og ansvarsområder

Sikkerhedskoordineringsopgaven er overdraget fra bygherre
til rådgiver, men bygherre er meget bevidst om sit fortsatte
ansvar

Bygherre har ønsket at være synlig igennem hele projektet
(både under projekteringen og i særdeleshed også på
byggepladsen)

Bygherres sikkerhedsansvarlige er formand for
Arbejdsmiljørådet på byggepladsen



Overdragelse af koordineringen

Der bør altid udarbejdes en skriftlig aftale, som beskriver:

1. Politik og Målsætninger
2. Kompetencekrav
3. Start- og sluttidspunkt – herunder om koordineringen omfatter både

projekterings- og udførelsesfasen
4. Ydelsesbeskrivelse og tidspunkter for de enkelte ydelser og hvordan

dokumenteres det (PEM – projekteksekveringsmanual m/procedurer)
5. Budget
6. Bemyndigelse fra bygherren (fx sanktionering)
7. Bygherrens egne roller og synlighed
8. Løbende opfølgning



Krav til entreprenørerne om udvidet fokus på sikkerhed
Sikkerhedsleder og kædeansvar
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Kædeansvar for sikkerhed
– sikkerhedslederens rolle

Storentreprenøren (eller TE) har det sikkerhedsmæssige
ansvar i hele entreprisen (UEer) og er
arbejdsmiljøkoordinatorens eneste kontaktperson.
Sikkerhedslederen skal bl.a.

1. Lede sikkerhedsarbejdet i hele entreprisen
2. Gennemføre opstartsmøder med alle nye arbejdsgivere
3. Informere alle medarbejdere om beredskab mv.
4. Sikre at entreprisens medarbejdere tilmeldes obligatorisk

sikkerhedsintro
5. Deltage i planlægning af risikobetonede byggeaktiviteter for

alle også UEér
6. Planlægge og gennemføre procesopstartsmøde
7. Tage en hovedrolle ved implementering af

arbejdsmiljøkampagner
8. Afholde entreprisesikkerhedsmøder (UEer deltager)
9. Foretage daglig sikkerhedsmæssige tilsyn (egenkontrol)
10. Afholde procesopstartsmøder iht. PSS
11. Implementere minikampagner i entreprisen



Eksempel på indsats i projekteringen

Alle
arbejdsprocesser
risikovurderes og
der beskrives
forebyggende tiltag,
hvis muligt

Uanset hvor meget
man forebygger i
projekteringsfasen,
så vil visse
arbejdsprocesser
fortsat indebære en
risiko

Der stilles krav om
et
procesopstartsmøde
før disse opgaver
udføres i praksis



Entreprenører skal udarbejde skriftlig procesbeskrivelse (APV) for de processer
som ikke kunne elimineres i projekteringsfasen (i alt 18 processer)

Beskrivelse af proces og de dermed forbundne risici
Arbejdsstedets indretning
Instruktion
Vurdering af risici for sundhedsskader
Hensyn til andre aktiviteter
Materiel
Materialer
Krav til uddannelse og kompetencer
Sikkerhedsudstyr
Affaldshåndtering
Risici fra andre byggeprocessor
Særligt beredskab under processen
Nødvendigt tilsyn før og under processen

Procesbeskrivelse og procesopstartsmøde



Et andet eksempel på en indsats i
projekteringsfasen er brug af mock up
både med henblik på udførselsfasen og
den efterfølgende drift



Eksempler på indsatser i
udførselsfasen
Præmiering

… er tænkt som en motivation til at fremme fokus
på sikkerheden på byggepladsen

Gives oftest kollektivt (men også individuelt)
Alle kan indstille andre til præmiering
Bygherres måde at fremme god sikkerhedskultur
og give et synligt skulderklap
Husk at afsætte økonomi fra starten



• Pølsevogn
• Hjem-is bil
• Rundstykker
• Sikkerhedsbasser
• Vin og øl
• Slik og chokolade
• Plakat/infoskærm med foto af vindere
• Weekendophold
• iPad

Eksempler på præmiering



Sanktionering

Bygherre har bemyndiget
arbejdsmiljøkoordinatorerne til at kunne
sanktionere ved at ’klippe i adgangskortet’

• Advarsel
• Skriftlig advarsel (tænkepause)
• Bortvisning

… for at understrege at vi mener, hvad vi siger !!!
En nødvendighed, da vi desværre ikke kan komme
hele vejen i mål med den anerkendende tilgang og
det gode eksempel

Vigtigt med procedurer,
registrering og dokumentation
Samt at det er skrevet ind i
udbuddet fra starten



Kampagner
2-4 kampagner om året
Emner vælges af Arbejdsmiljørådet

Kampagner indeholder :
• Planlægning og optakt
• 14 dages indsatser
• Skærpet fokus med bygherre på pladsen dagligt
• Konkurrenceelement
• Præmiering af vinder
• Evaluering og implementering

Godt gået
og tillykke!



Der hvor skoen trykker
Lav en kampagne der rykker!
Rækværk og nedstyrtningsfare
Velkommen tilbage fra ferie
Støv (i samarbejde med BAMBUS)
Unge og lærlinge (i samarbejde med BAR-BA)
Alternativer til wienerstiger
DNUs reneste byggefelt
Er du en rigtig actionman?



Oplæg fra BAMBUS om støv i byggeriet

En overlæge fra Arbejdsmedicinsk
klinik i Aarhus holdt oplæg om hvor
farligt støv kan være

Mulighed for lungefunktionstest

Stande med forebyggende materiel
samt værnemidler

Støvkampagne



Vinder af kampagne nyder pølser i solen



Chokolade til ALLE på pladsen i
forbindelse med kampagne
Synlig bygherre



Klik på
’synes godt om’,
så følger du
nyheder om
sikkerhedsarbejdet
på DNU

Kampagner
Nyheder
Inspiration
Sikkerhed i praksis
Sikkerhedsstafetten
Præmieringer
Fejringer
Konkurrencer
Velkommen til nye
Tak for indsatsen til
dem der rejser
mm

Facebook - Sikkerhed på DNU-byggepladsen



• Videndeling på tværs af
pladsen

• Konkurrence mellem
entreprenører

• Konkurrence mellem
byggefelter

• Gode ideer bliver synlige
• Humor
• Fællesskab omkring DNU-

pladsen

Overvej:
• Hvad siden skal bruges til
• Sprogbrug
• Information om siden
• Kritik eller ’shitstorm’
• Offentlig eller lukket

gruppe





Sikkerhedsstafetten



Sikkerhedsstafetten

Opstod på baggrund af entreprenørernes
efterspørgsel på, at få mere at vide om,
hvad der sker på de andre byggefelter

Portræt af en entreprenørs
sikkerhedsarbejde på DNU

Stafetten gives videre på
Arbejdsmiljørådsmødet
Entreprenørerne bestemmer selv, hvem de
vil høre om

Sikkerhedslederen fra den udvalgte
entreprenør går med hjelmen i perioden
Bygherre følger entreprenøren og laver
daglige portrætter af entreprenørerens
sikkerhedsarbejde



Fokus på unge (u/25) og lærlinge

RM har en social klausul om at der skal
være minimum 6% lærlinge i byggeriet

På DNU er der pt 10% lærlinge

Unge og lærlinge kommer mellem 5-6
gange oftere til skade i bygge og
anlægsbranchen

Det kan vi ikke være bekendt!

Ny målsætning i kommende udbud – fokus
på unge – forebygge ulykker blandt unge
og lærlinge



Pjecen dækker samtlige indsatser til
forebyggelse af ulykker på DNU

Samlede sikkerhedsregler og
information til alle aktører på
byggepladsen

Materialer til inspiration



Spørgsmål og
kommentarer


